U S N E S E N Í č. 9/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoraz ze 14.12.2016
OZ p o p r o j e d n á n í
bere na vědomí
1/ situaci ohledně pozemku p.č. 169/171 v k.ú. Tuchoraz/komunikace za MŠ/, a
pokusí se výhledově společně s majiteli přilehlých pozemků hledat řešení k připojení
na vodovodní a kanalizační sít
2/ zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce. Přezkoumání provedly
pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje dne 28.11.2016 . Při dílčí kontrole
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
schvaluje
1/ program jednání
2/ zápis z minulého jednání
3/výzvu k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem „Kanalizace a ČOV
v obci Tuchoraz – zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP“, zadávací dokumentaci
část 1: Pokyny pro zpracování nabídky Veřejná zakázka „Kanalizace a ČOV v obci
Tuchoraz“ – zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP“ a Příkazní smlouvu na
poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Kanalizace a ČOV
v obci Tuchoraz – zajištění výkonu technického dozoru a BOZP uzavřená podle
§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., a pověřuje starostu k zahájení zadávacího řízení
4/ smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
vodovodů a kanalizací, uzavřenou podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 mezi Obcí
Tuchoraz a firmou Bohemia Apple Development s.r.o se sídlem Tuchoraz čp. 42.
Smlouva se uzavírá na dobu 1 roku tj. do 31.12.2017.
5/ rozpočet obce na rok 2017. Rozpočet byl řádně vyvěšen na úřední desce a
elektronické úřední desce. Rozpočet byl schválen jako schodkový v paragrafovém
znění. Schodek rozpočtu bude kryt z prostředků z minulých let.
6/ rozpočtové opatření č. 7/2016
7/ smlouvu č. 346/1/2017 o odvozu odpadu kontejnerem Obce Radim a uložení
odpadu na řízenou skládku Radim. Odvoz bude probíhat za stejných podmínek jako
v roce 2016
8/ přílohu č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, kterou se stanovuje výše poplatku za nakládání s komunálním
odpadem pro rok 2017. Výše poplatků se nemění.
9/ v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev od 1.1.2017 odměny nenavýší
10/ směrnici č. 1/2016 pro evidenci veřejných zakázek a zadávací veřejných zakázek
malého rozsahu veřejného zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb.
11/ nákup nových akumulačních kamen do klubovny SDH Tuchoraz.

Původní kamna jsou nefunkční a vzhledem k jejich opotřebení, by byla oprava
nerentabilní.
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místostarostka obce
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